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- Abstract - 

 
 In 2020, in Munteni, Galați county, at a location known as “Ferma 
Prisaca”, a burial tomb was unearthed. The tomb is located on the3 edge of a 
hill, a place from where clay is frequently taken, both for domestic needs and 
for construction. 
 The bones were piled around the skull and were covered with yellow 
earth. A small, fragmentary ceramic vessel was discovered in the close vicinity 
of the bones. From the information received from the person who made the 
discovery, it was established that the skeleton was lying on its back, with its 
hands outstretched next to its body. The skeleton appeared at - 1.10 m and was 
oriented NNW-SSE. The inventory of the tomb consisted of a small ceramic 
vessel, positioned near the head, and an iron dagger, positioned near the right 
tibia (continuation of the right hand). 
 The vessel discovered at Munteni represents a rare form, developed 
from the shape of jar vessels (Sarmatic type) to the shape of a local mug, 
without a handle. 
 The dagger has a ring-handle and a blade with parallel edges, which 
narrows towards the top. 
 With regards to the Munteni burial tomb, the anthropological analysis 
confirmed the initial theory based on the components of the funerary inventory 
- namely, that the skeleton belongs to a man. 

Although it is possible that there were other objects part of the inventory 
of this tomb that were potentially lost during the excavation of the clay, the 
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evidence gathered from the bitruncated vessel and the dagger sheds light on 
the issue of dating this tomb, which is assigned to the 1st-2nd centuries AD. 

 
Keywords: Sarmatic burial tomb; bitruncated vessel; dagger; Munteni; 

Galați county. 
 

 

 

Introducere 

În anul 2020, pe raza localității Munteni, județul Galați, punctul „Ferma 

Prisaca”, a fost descoperit un mormânt de inhumație (Pl. 1). Acesta se afla poziționat 

în buza unui deal, un loc de unde se împrumută frecvent pământ galben, atât pentru 

nevoile casnice, cât și pentru construcții de infrastructură. 

În momentul în care ne-am prezentat la locul descoperirii, oasele erau așezate 

grămadă în jurul craniului și erau acoperite cu pământ galben (Pl. 2). În apropierea 

acestora, se afla un vas de ceramică, de dimensiuni mici, în stare fragmentară. După 

curățarea lor, prima impresie a fost că avem de a face cu o reînhumare, din cauza 

modului cum erau poziționate oasele.  

Din informațiile primite de la persoana care a făcut descoperirea, am aflat că 

scheletul se afla în poziție întins pe spate (decubit dorsal), cu mâinile întinse pe 

lângă corp. Scheletul a apărut la -1,10 m și era orientat NNV-SSE. Inventarul 

mormântului era format dintr-un vas ceramic, de dimensiuni mici, poziționat lângă 

cap și un pumnal de fier, poziționat lângă tibia dreaptă, în prelungirea mâinii drepte. 

Vasul a fost spart în timpul săpăturii. 

 Nu s-a putut determina forma gropii, aceasta fiind săpată în pământul galben, 

dar și din cauza faptului că zona era răscolită deja atunci când am ajuns noi la fața 

locului.  

Din schelet au fost recuperate doar craniul, humerusurile, radiusurile, 

cubitusurile, claviculele, omoplații și două metacarpiene, toate incomplete. 

Restul oaselor s-au pierdut, este posibil ca ele să fi fost excavate odată cu 

pământul galben împrumutat pentru construirea Variantei ocolitoare din partea de 

nord a municipiului Tecuci, spre Iași. Orientarea scheletului ne arată că mormântul 

se continua în râpa creată prin săparea și extragerea lutului galben. Dacă inventarul 

mormântului a fost format și din alte obiecte, acestea s-au pierdut definitiv, odată cu 

restul scheletului. 

 

Inventar recuperat 

1. Vas bitronconic (Inv. 25.624, Pl. 3), pastă semifină, culoare cărămiziu - 

cenușie, netezită, formă bitronconică, umărul ușor rotunjit, baza dreaptă și ușor 
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alveolată, gât cilindric scurt, gura evazată, buza ușor rotunjită și evazată, ardere 

secundară. Dimensiunile lui sunt: H = 8,50 cm, Dmax = 9,00 cm, Db = 4,30 cm, Dg 

= 5,70 cm. Vasul a fost spart în momentul săpării după pământ galben, din el a fost 

recuperat puțin peste 50 %, ceea ce a permis reîntregirea acestuia. 

2. Pumnal (Inv. 25.623, Pl. 4), de fier, lucrat prin forjare, cu mâner 

trapezoidal în plan și rectangular în secțiune, terminat printr-un inel rectangular în 

secțiune, cu gardă la mâner formată din două bare scurte, cu lama relativ scurtă, 

romboidală turtită în secțiune, cu două tăișuri
1
. Dimensiunile lui sunt: L descoperită 

= 32,50 cm, L actuală = 28,20 cm, L mâner = 7,50 cm, D inel = 4,00 x 3,50 cm, l 

gardă = 7,30 cm, L lamă = 16,00 cm, l lamă = 2,50 cm. 

Inventarul majorității mormintelor sarmatice este redus numeric și tipologic, 

fiind reprezentat prin vase de lut, lucrate cu mâna sau la roată, vase din bronz și 

argint, recipiente din sticlă, obiecte de podoabă, arme, piese de port, obiecte de uz 

casnic și gospodăresc, piese de toaletă, scoici și piese de harnașament. Acestea 

definesc ocupațiile, meșteșugurile practicate de purtătorii acestei culturi, precum și 

modul de viață.  

În complexele sarmatice a fost depusă veselă de bucătărie (borcane lucrate cu 

mâna) pentru servitul lichidelor (căni, cănițe), dar și pentru servitul mâncării. În 

privința poziției vasului lângă defunct, se observă o preferință a depunerii acestuia 

lângă cap
2
. 

În mormintele sarmatice, vasele ceramice sunt una dintre cele mai 

reprezentative categorii de artefacte. Vasele lucrate cu mâna sunt considerate a fi 

specific sarmatice, în special cele bitronconice, cu baza plată și buza evazată
3
. 

Acestea au arderea necontrolată și sunt reprezentate, cel mai adesea, prin borcane
4
. 

Ceramica descoperită în mormântul de la Munteni, este lucrată cu mâna și 

este reprezentată printr-un singur vas. Nu știm dacă, pe lângă acesta, inventarul 

funerar mai cuprindea și alte vase, având în vedere că mormântul a fost distrus în 

mare parte prin excavarea pământului galben. Dar, de cele mai multe ori, în 

mormintele sarmatice a fost depus câte un singur vas, mai rar câte două. 

Vasul descoperit la Munteni reprezintă o formă rară, evoluată din vasele 

borcan
5
 (de tip sarmatic) spre forma de căniță locală, fără toartă. Cele mai apropiate 

                                                           
1
 Pumnalul a fost restaurant în Laboratorul restaurare metale din cadrul Muzeului de Istorie 

„Paul Păltănea”, Galați. Mulțumim, pe această cale, D-lui. Director Cristian Căldăraru și 

restauratorului Cornel Moraru. 
2
 L. Oța, V. Sîrbu, Sarmații din județul Brăila, Editura Istros, Brăila, 2009, p. 147. 

3
 Idem, Aproape de limes – sarmații din Muntenia, Moldova, Crișana și Banat, în „Istros”, 

XXII, 2016, p. 205. 
4
 L. Oța, V. Sîrbu, op.cit. 2009, p. 157. 

5
 Gh. Bichir, Les sarmates au Bas-Danube, în „Dacia”, N. S., XXI, 1977, p. 175, fig. 6/4; 

Idem, Sarmații la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări, în „Pontica”, 5, 1972, p. 



  DANUBIUS XXXVIII 118 

analogii ale acestui vas, care face parte din vesela pentru servitul lichidelor, este 

văsciorul descoperit în mormântul 2 din tumulul 1 de la Lenkovcy (raionul 

Kel´meneck, rediunea Cernăuți, Ucraina), încadrat de către V. Bârcă în tipul III 

(vase pentru băut)
6
, vasul sferic din mormântul 1 descoperit în punctul 

„Fundeneanu”, municipiul Oltenița
7
 și cana descoperită în mormântul 4 din tumulul 

4, punctul „Alimândra”, sat Prăjeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani
8
. 

Pe baza analogiilor, acest tip de vas poate fi încadrat cronologic în intervalul 

secolelor I-II p. Chr.
9
 

Armele fac parte din inventarul mormintelor de bărbați și sunt reprezentate de 

spade, pumnale, vârfuri de săgeți, arcuri, vârfuri de lance (armament ofensiv). În 

ceea ce privește poziția lor în morminte, ele se aflau depuse în partea dreaptă a 

defunctului, lângă șold, fapt ce indică că ele erau purtate în acea parte. 

V. Bîrcă
10

, analizând spadele și pumnalele sarmatice, le împarte în trei tipuri: 

1. spade și pumnale cu mânerul terminat în inel; 2. spade și pumnale cu mâner 

simplu; 3. spade și pumnale curbe. 

Primul tip a fost folosit în perioada sarmată mijlocie (sec. I – a doua jumătate 

a sec. II p. Chr.), sunt cele mai uniforme, dar tocmai această uniformitate împiedică 

realizarea unei tipologii. În spațiul locuit de către sarmați, majoritatea acestor spade 

și pumnale, au fost descoperite în morminte bărbătești, dar sunt și cazuri când ele au 

fost descoperite în morminte de femei
11

. 

A. S. Skripkin
12

 a realizat o analiză a acestor arme pentru Sarmația Asiatică,  

pe care, pe baza dimensiunilor, le-a împărțit, ținând cont doar de criteriul lungimii 

acestora, în spade scurte și lungi. A. M. Hazanov
13

 clasifică armele cu mâner simplu, 

în funcție de dimensiunile lor, în: spade lungi (cu lungimea de peste 70 cm), spade 

scurte (cu lungimea cuprinsă între 50 și 70 cm) și pumnale (cu lungimea de până în 

                                                                                                                                                      

152, Pl. X/2; Gr. Foit, Mormintele sarmatice de la Vlăsinești (județul Botoșani), în 

„SCIVA”, 21, 1970, 4, p. 669, fig. 1/2. 
6
 V. Bîrcă, Istorie și civilizație. Sarmații în spațiul est-carpatic (sec. I a. Chr. – începutul sec. 

II p. Chr.), Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2006, p. 71, fig. 70/19. 
7
 Gh. Bichir, Les Sarmates au Bas-Danube, ed.cit., p. 175; Idem, Date noi cu privire la 

pătrunderea sarmaților în teritoriul geto-dacic (II), în „SCIVA”, 47, 1996, 3, p. 305. 
8
 Sarmații în nordul Moldovei, Catalog de expoziție, Muzeul Județean Botoșani, Baia Mare, 

2018, p. 9, nr. cat. 22. 
9
 V. Sîrbu, L. Oța, A. Vîlcu, M. Neagu, V. Oprea, Sudul Munteniei în secolele I a. Chr. – III 

p. Chr. Sarmați, Daci, Romani, ed.cit., p. 59; V. Bîrcă, op. cit., p. 71. 
10

 V. Bîrcă, Istorie și civilizație. Sarmații în spațiul est-carpatic, ed.cit., p. 180. 
11

 A. M. Hazanov, Sarmatskie meči s kol´cevym naveršiem, în „SA”, 2, 1967, p. 169; Idem, 

Očerki voennogo dela sarmatov, Moskva, 1971, p. 5, nota 2. 
12

 A. S. Skripkin, Aziatskaja Sarmatijo. Problemy hronologii i eӗ istoriceskij aspect, Saratov, 

1990, pp. 60-61. 
13

 A. M. Hazanov, op. cit., p. 15. 
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50 cm). A. V. Simonenko
14

, analizând spadele și pumnalele din nordul Mării Negre, 

le-a clasificat astfel:  

- Spadele și pumnalele cu inel la mâner: pumnale (au lungimea lamei până la 

30-31 cm ), spade (au lungimea lamei de la 33 cm în sus); 

- Spadele și pumnalele cu mâner simplu: pumnale (au lungimea cuprinsă între 

30-40 cm), spade scurte (au lungimea cuprinsă între 50-70 cm) și spade lungi (au 

lungimea peste 70 cm). 

V. Bârcă consideră că împărțirea armelor sarmatice în pumnale, spade scurte 

și spade lungi este cea mai corectă
15

. 

Pumnalele cu mânerul terminat în inel, au lama cu tăișuri paralele, care se 

îngustează spre vârf. În secțiune, lama este lenticulară și mai rar romboidală, iar 

mânerul poate fi lat, îngustându-se spre inel, sau îngust, având aceeași lățime pe 

toată lungimea lui. Garda acestor pumnale este realizată din două fâșii de fier ce se 

sudau la capete. Ele erau purtate în teci de lemn, vopsite în culoarea roșie sau erau 

îmbrăcate în piele
16

. 

W. Ginters lansează în anul 1928 ipoteza conform căreia acest tip de pumnale 

și spade s-a format pe baze locale, ca prototip servind spadele scito-sauromate cu 

terminații zoomorfe și în formă de „antenă”
17

,  ipoteză care a fost susținută și 

dezvoltată de către K. F. Smirnov
18

. 

A. M. Hazonov, care a cercetat armamentul sarmatic, a concluzionat că 

formarea acestui tip de spade s-a încheiat la sfârșitul secolului III a. Chr., iar rolul 

determinant l-au avut regiunile din preajma Volgăi
19

. Autorii care s-au ocupat de 

studierea armamentului sarmatic consideră că din secolul I a. Chr. spadele și 

pumnalele cu mânerul terminat în inel, devin predominante în lumea samatică
20

. 

                                                           
14

 A. V. Simonenko, Sarmatiskie meči i kinžalz na territorij Severnogo-Pričcernomor´ja, în 

Vooruženie skifov i sarmatov, Kiev, 1984, pp. 137, 142-143. 
15

 V. Bîrcă, Spade și pumnale în mormintele sarmatice timpurii din nordul Mării Negre (sec. 

II-I a. Chr.) în Studia Archaeologica et Historica Nicolao Gudea dicata. Omagiu 

profesorului Nicolae Gudea la 60 de ani (Hrsg. C. Cosma, D. Tamba, A. Rustoiu), Zalău, 

2001, p. 180. 
16

 Idem, Istorie și civilizație. Sarmații în spațiul est-carpatic, ed.cit., pp. 181-182. 
17

 W. Ginters, Das Schwert der Scythen und Sarmaten in Sűdrussland, Berlin, 1928, p. 56. 
18

 K. F. Smirnov, Voprosy izučenja sarmatskih plemen i ih kul´tury v sovetskoj arheologii, în 

„VSSA”, Moskva, 1954, pp. 201-201; Idem, Kurgany u s. Ilovatkai Politodel´skoe 

Stalingradskoj oblasti, în „MIA”, 60, 1959, pp. 320-321. 
19

 A. M. Hazanov, op. cit., pp. 7-8. 
20

 Ibidem, p. 11; A. S. Skripkin, op. cit., pp. 120-125; V. Bîrcă, Sarmatic swords and daggers 

with ring-shape handle în the Northen and Nort-Western of the Black Sea, în „Istros”, IX, 

1999, p. 103; I. I. Guščina, I. P. Zaseckaja, Pogrebanija zubovsko-vozdviženskoj grupy iz 

raskopok N. I. Veselovskogo v Prikuban´e (I v. do. n. e. – II v. n. e.), în „Archeologičeskie 

issledovanija na juge Vostočnoj Evropy (= Tr. GIM, 70), 1989, p. 100, Pl. V/41; M. P. 



  DANUBIUS XXXVIII 120 

Spadele și pumnalele cu mânerul terminat în inel au fost folosite  de către 

sarmați începând cu secolul II a. Chr. și până în secolul III p. Chr. De la sfârșitul 

secolului II p. Chr., ele se întâlnesc tot mai rar, dispariția lor fiind cauzată de 

înlocuirea acestora cu pumnalele și spadele cu mâner simplu
21

. 

Analogii ale pumnalului descoperit la Munteni găsim la Untești (com. 

Bogdănești, jud. Vaslui), Bârlad (M3 – depozitul de lemne), Ivești (com. Ivești, jud. 

Vaslui - M3)
 22

, Bucu (com. Bucu, jud. Ialomița – M 10), Căzănești (jud. Ialomița – 

M 2), Nicolae Bălcescu (com. Nicolae Bălcescu, jud. Călărași – M 1), Oltenița 

(punctele Iordoc – M 6, Coada Malului – M 3, jud. Călărași)
23

, Grădiștea 

(Mormântul Elizei – M 4), Însurăței (Canalul de irigație), Lișcoteanca (Moș Filon – 

M 1, 2, 7, Movila Olarului – M 3, 17,  com. Bordei)
24

, Dăngeni
25

, Brăviceni (tumul 

4, M 1)
26

, Cazaclia (Republica Moldova – Tumul 10, M 1)
27

. 

Acest tip de pumnal, cu două tăișuri și inel la capătul mânerului, este datat în 

secolele I-II p. Chr.
28

 

                                                                                                                                                      

Abramova, Central´noe Predkovkaz´e v sarmatskoe vremja (III v. do. n. e. – IV v. n. e.), 

Moskva, 1993, p. 70; I. I. Marčenko, Siraki kubani (po materialam kurgannyh pogrebenij 

Nižnej kubani), Krasnodar, 1996, pp. 54-55; V. E. Maximenko, Savromaty i sarmaty na 

Nižnem Donu, Rostov, 1983, p. 106; Idem, Sarmaty na Donu (arheologija i problemy 

etničescoj istorii), (=Donskie Drevnosti, 6), 1998, p. 134, fig. 72-73; A. V. Simonenko, 

Sarmaty Severnogo Pričernomor´ja. Hronologija, periodizacija i etno-političeskoja istorija, 

Disertacija na soiskanie učenoj stepeni doktora istoričeskih nauk (mss.), Kiev, 1999, p. 135 

apud V. Bîrcă, Istorie și civilizație. Sarmații în spațiul est-carpatic, p. 184; A. V. 

Simonenko, Bewaffung und Kriegswesen der Sarmaten und späten skythen im nőrdlichen 

Schwarzmeergebiet, în „Eurasia Antiqua”, 7, 2001, pp. 219-225; N. Ju. Limbers, I. I. 

Marčenko,  Hronologija mečej iz sarmatskih pamjatnikov Prikuban´ja, în I. Kubanskaja 

archeologičeskaja konferencija, Krasnodar, 1989, p. 81. 
21

 V. Bîrcă, Istorie și civilizație. Sarmații în spațiul est-carpatic, ed.cit., p. 184. 
22

 V. Palade, Descoperiri sarmatice din secolele II-III e. n., în sud-estul Colinelor Tutovei, în 

„CI”, serie nouă, IX-X, 1978-1979, p. 247, fig. 2/3,4, pp. 252-253; Gh. Bichir, Date noi cu 

privire la pătrunderea sarmaților în teritoriul geto dacic (I), în „SCIVA”, 44, 1993, 2, pp. 

135-169. 
23

 V. Sîrbu, L. Oța, A. Vîlcu, M. Neagu, V. Oprea, op. cit., pp. 21-22, 35, 58, 62, 65. 
24

 L. Oța, V. Sîrbu, op. cit., pp. 101, 106-107, 109, 112. 
25

 I. Ioniță, Noi descoperiri sarmatice pe teritoriul Moldovei, în „AM”, II-III, 1964, p. 312. 
26

 O. V. Larina, I. V. Manzura, Otčet o polevyh issledovanijah Orgeevskoj novostroečnoj 

arheologičeskoj expedicii v 1987 godu u s. Braviceny Orgeevskogo rajona MSSR (mss.), în 

Arhiva IAE al AŞ din R apud V. Bîrcă, Istorie și civilizație. Sarmații în spațiul est-carpatic, 

p. 294. 
27

 V. Bîrcă, Vasele romane din bronz din mormintele sarmatice din spațiul pruto-nistrean, în 

Studii de istorie antică, Cluj Napoca, 2001, pp. 335-361. 
28

 V. Palade, op. cit., p. 257; I. Ioniță, op. cit., p. 317. 
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În ceea ce privește mormântul de la Munteni, analiza antropologică a 

confirmat propunerea avansată pe baza componenței inventarului funerar - și anume, 

că acesta aparține unui bărbat.  

 

Descriere antropologică 

Analiza antropologică s-a realizat după următoarele etape: stabilirea 

lateralităţii oaselor
29

; înregistrarea stării de conservare
30

 şi a celei de reprezentare
31

; 

aprecierea modificărilor tafonomice
32

; estimarea vârstei biologice în momentul 

decesului şi determinarea sexului
33

; prelevarea datelor biometrice şi notarea 

observaţiilor morfoscopice
34

; identificarea eventualelor traumatisme, anomalii şi 

patologii dentare şi osoase
35

; identificarea şi interpretarea indicatorilor musculo-

scheletici şi a modificărilor entezopatice
36

. 

                                                           
29

 T. D. White, P. A. Folkens,  The Human Bone Manual, Academic Press, Amsterdam, 

Boston, 2005, pp. 75-308.  
30

 B. Connell, Preservation and archaeological data, in Human osteology method statement 

(ed. N. Powers), Museum of London, London, 2008, p. 9. 
31

 J. E. Buikstra, D. H. Ubelaker, Standards for Data Collection from Human Skeletal 

Remains, Arkansas Archaeological Survey Research Series, No 44, Fayetteville 1994, pp. 5-

8. 
32

 Ibidem, pp. 95-106. 
33

 M. Schaefer, S. Black, L. Scheuer, Juvenile osteology, Academic Press, London, New 

York, 2009; D. H. Ubelaker, Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis and 

Interpretation, Taraxacum, Washington D.C., 1979, pp. 72-80, 93-114; J. E. Buikstra, D. H. 

Ubelaker, op. cit., pp. 15-46; J. Bruzek A method for visual determination of sex, using the 

human hip bone, „American Journal of Physical Anthropology”, 117,  2002, pp. 157-168; D. 

E. Walrath, P. Turner, J. Bruzek, Reliability test of the visual assessment of cranial traits for 

sex determination, „American Journal of Physical Anthropology”, 125, 2004, pp. 132-137; 

A. Schmitt, Une nouvelle methode pour estimer l’age au deces des adultes a partir de la 

surface sacro-pelvienne iliaque, „Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de 

Paris”, 17, 1-2, 2005, pp. 1-13; E. A. Latham, M. Finnegan, Age Estimation of the Human 

Skeleton, Charles C. Thomas Publisher, Illinois, Springfield, 2010. 
34

 R. Martin, K. Saller, Lehrbuch de Anthropologie, Fischer, Stuttgart, 1957-1966; J. E. 

Buikstra, D. H. Ubelaker, op. cit., 1994, pp. 69-84; M. Trotter, G. Gleser, A Reevaluation of 

Estimation of Stature Based on Measurements of Stature Taken during Life and of Long 

Bones after Death, „American Journal of Physical Anthropology”, 16, 1958, pp. 79-123. 
35

 S. Mays, The archaeology of human bones, Routledge, London, New York, 1998, pp. 102-

181; A. C. Aufderheide, N. C. Rodriguez-Martin, The Cambridge Encyclopedia of Human 

Paleopathology, Cambridge University Press, Cambridge, 1998; D. J. Ortner, Identification 
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Gradul de reprezentare şi starea de conservare. Scheletul este slab 

reprezentat (Pl. 5/1). Din segmentul cranian sunt prezente următoarele componente: 

frontalul (aproape complet), temporalele, zigomaticele, maxilarul superior şi 

mandibula şi câteva fragmente din parietale, care au fost reataşate la frontal. Din 

segmentul postcranian s-au recuperat humerusurile, radiusurile şi cubitusurile, 

claviculele, omoplaţii şi două metacarpiene, toate incomplete, cu distrugeri produse 

postmortem, în timpul decopertării. Starea de conservare a osemintelor păstrate este 

satisfăcătoare.  

Estimarea vârstei biologice şi determinarea sexului. Absenţa degenerării 

osoase, aspectul normal al ţesutului osos din epifizele humerale, suturile craniene 

fără urme de obliterare şi starea dentiţiei de pe cele două arcade (Pl. 5/6-7) indică o 

vârstă biologică în momentul decesului cuprinsă în intervalul 30-35 ani (adult tânăr 

sau maturus I). Sexul masculin al acestui individ este susţinut de gradul de 

robusticitate moderat al osaturii şi caracteristicile segmentului cranian (Pl. 5/2-5). 

Caracteristici morfometrice. Fruntea este largă (ft-ft: 99 mm, co-co: 130 mm), 

moderat înclinată, cu eminenţe atenuate (Pl. 5/3). Relieful cranian este accentuat 

(glabelar: 3-4, supraciliar: 2, goniac: foarte accentuat). Zigomaticele au dimensiuni 

mari (Pl. 5/2, 4-5). Procesul mastoid nu este prea voluminos. Nasul este foarte larg 

(al-al: 29 mm). Bolta palatină este adâncă şi are formă elipsoidală (Pl. 5/6). 

Mandibula este moderat de robustă, cu corpul înalt (id-gn: 38 mm, înălţimea la 

nivelul foramenului nutritiv: 34 mm) şi moderat de gros (13 mm), simfiză 

proeminentă cu aspect piramidal, ram vertical scurt şi moderat de larg (30 mm) (Pl. 

5/4-5, 7). Calota craniană nu prezintă modificări intenţionate de tipul deformaţiei 

artificiale. Statura scheletică nu poate fi calculată cu exactitate, pentru că nici-un 

os lung nu este întreg sau întregibil. Estimată morfoscopic însă, aceasta pare să se 

încadreze în categoria mijlocie (164-167 cm) sau cel mult supramijlocie (167-170 

cm). Din punct de vedere tipologic, scheletul prezintă caracteristici europoide, însă 

trăsăturile epigenetice de la nivelul dentiţiei trădează prezenţa unor caracteristici 

mongoloide. 
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Situaţia dentară a fost apreciată la nivelul ambelor arcade. Dinţii sunt într-o 

stare foarte bună, procesele patologice lipsesc. Uzura coroanelor este uniformă, de 

tip atriţie, produsă fiziologic prin procesul de masticaţie (Pl. 5/6-7). Dintre 

trăsăturile non-metrice/epigenetice dentare, menţionăm: microdonţia (M
3 

de pe 

partea dreaptă, Pl. 5/8), cuspidul suplimentar #5 (M1, bilateral, Pl. 5/7), cuspidul 

Carabelli (M
1
 de pe partea stângă, Pl. 5/6) şi incisivii de tip „lopăţică” (I

2
 de pe 

partea stângă, Pl. 5/9).   

Anomalii şi patologii osoase. Condilul mandibular de pe partea dreaptă are 

dimensiuni reduse, fiind uşor atrofiat (Pl. 5/5). Foramenele supraorbitare sunt destul 

de lărgite (Pl. 5/3), ceea ce poate fi un indicator al condiţiilor de viaţă – climat rece 

şi umed. 

Traumatisme. În jumătatea stângă a mandibulei, la nivelul corpului, începând 

de la M2 şi continuând spre ramul mandibulei, pe traseul canalului mandibular, sunt 

urmele unui posibil traumatism produs perimortem (fără urme de vindecare) (Pl. 

5/10). 

Indicatori ocupaţionali. Inserţiile musculare sunt destul de slabe la nivelul 

oaselor membrelor (Pl. 6/3-5) şi ale centurii scapulare (Pl. 6/2), fapt ce ne sugerează 

că acest bărbat nu presta activităţi fizice suprasolicitante.  

Observaţii tafonomice. Cu excepţia liniei de fractură cu caracteristici 

perimortem de la nivelul corpului mandibulei, celelalte rupturi şi fisuri care au 

condus la fragmentarea elementelor scheletice sunt produse postmortem, în timpul 

decopertării. Pe frontal sunt prezente urmele unei pigmentaţii zmeurii de origine 

necunoscută (Pl. 5/11).  

Majoritatea mormintelor sarmatice din România sunt grupate în cimitire 

plane. Pentru sarmați, ca rit funerar, este specifică inhumația. În spațiul dintre 

Carpați și Nistru, între secolul I a. Chr. și începutul secolului II p. Chr., predomină 

orientarea defuncților spre Nord
37

, ceea ce este o caracteristică a sarmaților din 

această zonă
38

.  Mormintele cu arme sunt orientate N-S, iar poziția scheletelor nu 

este în poziția „atacatoare”, ci întins pe spate
39

. 
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În acest spațiu, forma gropilor este dreptunghiulară, ceea ce dovedește 

păstrarea vechilor tradiții. În ceea ce privește poziția defuncților în morminte, în 

întreaga lume sarmatică dominantă a fost depunerea în poziția decubit dorsal, cu 

mâinile și picioarele întinse.  

Iazigii și roxolanii timpurii nu au practicat deformarea artificială a craniului, 

așa cum au făcut roxolanii târzii
40

. 

Inventarul funerar, depus în amenajarea funerară, este constituit din piese de 

podoabă și vestimentație, obiecte de toaletă, vase de bronz, argint, sticlă, arme, 

ofrande etc. Acesta reflectă modul nomad de viață al sarmaților, diferențele sociale 

existente, faptul că erau războinici, dar și crescători de vite. Tot acest inventar din 

morminte oferă o viziune asupra modului cum își imaginau sarmații viața de după 

moarte. Inventarul funerar din mormintele de femei se deosebește de cel din 

mormintele de bărbați. Uneori, în mormintele de bărbați întâlnim și obiecte 

caracteristice mormintelor de femei (piese de podoabă), dar există și situații în care 

în mormintele de femei se află piese caracteristice pentru bărbați (arme).  

Unele obiecte furnizează informații despre preferințele pentru ținuta 

vestimentară și podoabe, atât a populației de rând, cât și a aristocrației și reflectă 

gradul de dezvoltare a societății sarmate
41

. 

Deși este posibil să fi mai existat și alte obiecte care să fi făcut parte din 

inventarul acestui mormânt care s-au pierdut, probabil, în momentul excavării 

pământului galben, analogiile prezentate mai sus, atât în cazul vasului bitronconic, 

cât și a pumnalului, clarifică problema datării acestui mormânt, în secolele I-II p. 

Chr. 

Toate acestea, corelate cu izvoarele antice, dar și cu ritul și ritualul funerar 

practicat, creează o imagine pentru ceea ce a însemnat cultura materială și spirituală 

a sarmaților din această regiune în perioada secolelor I-II p. Chr. 
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Planșa 1 - Munteni-Prisaca. 

1. Imagine satelitară a zonei în care a fost descoperit scheletul uman. 

2. Localizarea zonei deasupra fermei Prisaca-Munteni, jud. Galați. 
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Planșa 2 - Munteni-Prisaca. 

1. Schelet uman, descoperire întâmplătoare. 

2. Înhumare schelet uman, detaliu. 
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Planșa 3 - Munteni-Prisaca, vas bitronconic. 
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Planșa 4 - Munteni-Prisaca, pumnal din fier. 
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Planșa 5 - Munteni-Prisaca, bărbat, 30-35 ani 

1. Gradul de reprezentare a scheletului (negru complet; haşurat incomplet; alb 

absent); 2. Scheletul facial conservat, vedere frontală; 3. Frontal, relief accentuat; 

4-5. Maxilarele în poziţie de ocluzie, văzute frontal și lateral; 6. Arcada dentară 

superioară; 7. Arcada dentară inferioară; 8. Parte din  hemiarcada superioară dreaptă, 

M3-microdonţie; 9. Parte din hemiarcada superioară stângă, I2 - de tip „lopățică”; 

10. Corpul mandibulei, partea stângă, linie de fractură produsă perimortem; 

11. Frontal, pigmentație zmeurie de origine necunoscută. 
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Planșa 6 - Munteni-Prisaca, bărbat, 30-35 ani 

1. Omoplați incomlpeți; 2. Clavicule incomplete; 3. Humerusuri(cu distrugeri în 

zonele epifiziare); 4. Cubitusuri incomplete; 5. Radiusuri incomplete. 


